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Kære medlemmer af HEI-Tennis – hermed fremsendes Nyhedsbrev for september - God læsning ! 

 

Klubturnering og formel indvielse af de nye Helårsbaner 

Et stort fremmøde af tilskuere og rimelig mange konkurrencespillere      skabte et par festlige dage i 

det skønneste sensommervejr. Også tilbuddet om gratis træning med bl.a. Thomas Munk - med 

boldmaskine   var også et populært indslag, som vi planlægger at gentage i flere omgange fremover 

– første gang i forbindelse med Standerstrygningen – læs mere om dette nedenfor. 

Bane 6 har desværre stået under vand efter heftige regnskyller. Det har vist sig at 2 af de 3 drænledninger 

samt afløbet til bækken har været stoppet – trods forårets grundige oprensning. Dette er nu udbedret, 

således at bane 6 også er ved at være fuldstændig klar til vintertennis! Indstillingen af lyset på denne bane 

finder sted i løbet af meget kort tid. 

Indenfor de kommende 14 dage færdiggør vi den administrative del af helårsbaneprojektet i form af en 

økonomisk projektredegørelse mm, der skal indsendes til DGI og Kommunen, hvorefter vi forventer, at 

kommunetilskuddet bliver udbetalt. 

 

Standerstrygning søndag den 16.10. 

Denne dag mødes vi kl. 10 og bruger formiddagen på efterårsrengøring af udenomsarealer, beskæring af 

buske og træer samt anden oprydning. Hækken mod Skæring Skolevej er vokset helt vildt de senere år – 

det ser rigtig grimt ud og vi breder os på ulovlig vis ud over fortovet, så vi har besluttet at lade et firma 

skære hækken tilbage til hovedstammerne. Sidegrenene er for kraftige til en almindelig hækklipper. 

Kl. ca. 12 vil der være en let grillfrokost    til de ”arbejdsramte” og fra kl. 13 stiller Thomas Munk og 

Mette Veller op til træning af interesserede medlemmer  . Mere om dette i god tid inden dagen. 

Denne gang bliver der tale om tilmelding samt en mindre betaling, der tilfalder den ”altid sultne 

klubkasse”, idet de 2 trænere har tilbudt at udføre træningen på frivillig basis – STOR tak til Thomas og 

Mette !!   



 

 

Vintertennis     

Bestyrelsen opfordrer til, at de faste hold – såsom formiddagsholdene, mandagsmix, torsdagsmix, 

søndagspigerne m.fl. i videst mulige omfang fortsætter spillet, når vejret tillader det. Holdlederne bedes 

fortsat huske at afmelde ledige baner – dette er extra vigtigt, idet vi jo nu kun har 3 baner til rådighed. 

Bestyrelsen anmoder derfor om at tilmelding og potentiel aflysning af baner foretages mindst 24 timer før 

spillet for at give andre en rimelig mulighed for at planlægge deres spil. 

Frederik er ved at udarbejde en fejeinstruks – herunder en instruktiv video, således at kvaliteten og 

dermed levetiden af vore nye baner bliver så god som mulig. 

Vi har samtidig truffet beslutning om, at klubhuset i et vist omfang kan bruges som i sommerhalvåret. Dvs, 

at der er lys og vand – undtagen ved udsigt til egentligt vedvarende frostvejr – men bl.a. p. gr. a. de 

voldsomme elektricitetspriser, har vi besluttet, at der ”lukkes for det varme vand”. Vil man tage et bad, 

bliver det derfor det ”kolde gys”…… Der finder heller ingen rengøring sted, så ALLE – som i ordet ALLE  - 

bedes  rengøre fodtøj efter spil og gribe kosten, når grusbunkerne bliver for overvældende i klubhuset.  

 

Mailinformationer til medlemmerne 

Vi opfordrer alle medlemmer, der ønsker at modtage nyheder, nyhedsbreve og anden information per  

mail, til at gå ind på halbooking under egne stamdata og tilmelde sig Nyhedsmail fra HEI-Tennis. 

 

Fremgangsmåden er: Log på Halbooking – ”Din forside” 

 

1) Vælg ”Din profil” 2) Vælg mail symbolet     3) Tryk på ”Tilmeld”    4) Derefter vises denne tekst           

               



Så er du tilmeldt og vil fremover modtage nyheder fra HEI-Tennis. Hvis feltet viser ”Afmeld”, så er du 

allerede tilmeldt Nyhedsbreve fra HEI-Tennis. 

 

Bane 1,2 og 3 

Disse lukkes ned i forbindelse med standerstrygningen. Sent på vinteren påregner vi, under forudsætning 

af kommunestøtte, at ændre omfangsdrænet til et egentligt banedræn á lá bane 4,5 og 6. Alternativt 

overvejer vi at fjerne 25 års sammenpresset ler/grus og erstatte dette med nyt grus. 

Ligeledes under forudsætning af kommunestøtte, vil det eksisterende lys blive udskiftet til fordel for LED-

lys – som på de nye Helårsbaner. 

Umiddelbart forud for forårets Standerhejsning vil bane 1,2 og 3 under alle omstændigheder gennemgå en 

klargøring ved et eksternt firma, således at grundlaget, overfladen, hældningen og linjer mm bliver helt 

korrekte. Sammenholdt med eventuelt nye dræn, skulle disse baner fremover blive noget nær det 

perfekte. 

 

Benyttelse af vore baner 

Indenfor kort tid vil der ved alle baner blive opsat et skilt der præciserer, at banerne naturligvis KUN må 

benyttes af klubbens medlemmer ! 

Men husk, at hvert medlem hvert år har 2 gratis gæstekort – derefter 50,- for et gæstekort. 

 

Sponsorer 

Indenfor de nærmeste dage vil de ny-indkøbte sponsorplader blive sat op som erstatning for de bedagede 

gamle træplader. Nye folier er under produktion for firmaerne InSport,  Redmark, Århus Tag, og And/Living 

(det tidligere ejendomsmæglerfirma Jesper Nielsen). Et stort banner fra And/Living på 4x2 meter vil 

ligeledes pryde området – på bane 6. Vi håber på at få yderligere sponsorer til den nye flotte 

sponsorportal.  

HEAD har sponsoreret 8 nye/brugte Vindnet, der opsættes inden Standerstrygningen. 

 

Drikkevareautomaten/Spritdispenser. 

Det har vist sig, at der er yderst ringe interesse for at bruge drikkevareautomaten, så den bliver fjernet i 

efterårsferien. Den gamle køleskabsordning bliver, som nævnt i et tidligere nyhedsbrev, ikke genindført.  

Fsa Spritdispenseren, har bestyrelsen valgt, fremfor at opsætte en sådan, at opfordre medlemmerne til 

selv at tage ansvar for håndhygiejnen i form af egne personlige afspritningsmidler.  

Af sparehensyn er det mindst 20 år gamle store køleskab i PC-rummet slukket og vil kun blive brugt i 

forbindelse med særlige arrangementer. I øvrigt opfordrer vi medlemmerne til at slukke alt unødvendigt 

lys i baderum, toiletter mm  - samt på de baner der ikke benyttes – typisk hen på aftenen. Den automatiske 

slukning af banelys finder først sted kl. 23 – men benyttes banerne de ikke, så sluk for dem ! 

 



Indkørslen til parkeringsarealet. 

”Kredsløb” har meddelt, at hele indkørslen bliver gravet op med henblik på at nedlægge 

fjernvarmeforbindelse fra Skæring Skolevej til de nye boliger bag bane 6. Tidspunktet for dette er endnu 

ikke kendt. Vi må leve med denne gene, men til gengæld vil vi efterfølgende etablere yderligere 

parkeringsmuligheder på dette areal og lukke effektivt af mod den nye bebyggelse. 

Den nye bøgehæk på parkeringspladsen ud mod Skæring Skolevej har det ikke for godt - så den vil blive 

udskiftet med en ny med det formål at skabe lidt læ for bane 6 – med tiden ……. 

 

Gangbelysning mm 

Den nye gangbelysning, sponsoreret af Ole Berg og etableret af Torben og Keld m fl, ser vel nok flot ud ! 

Her i den kommende mørke tid vil vi kunne få stor glæde af denne. 

Næste skridt bliver at skabe lidt bedre belysning omkring klubhuset. Lamperne under halvtaget er 

desværre ikke forbundet til el-nettet – det bliver de nu – der isættes LED-pærer – herudover bliver lampen 

ved tilbygningen tilsluttet en sensor fremfor den nuværende manuelle tænd/sluk afbryder. 

 

Årshjulet 

Umiddelbart efter Standerstrygningen vil bestyrelsen lægge sig i selerne for at få etableret et ”Årshjul”. I 

indeværende sæson har det vist sig, at vi generelt har været for sent ude med diverse invitationer samt at 

forarbejdet for disse aktiviteter så absolut har ladet alt, alt for meget tilbage at ønske – for at sige det 

mildt….. 

Den for medlemmerne synlige del af dette Årshjul vil for hele året angive, hvad der finder sted, hvornår det 

finder sted og hvem der er primær ansvarlig for aktiviteten. Den ikke-synlige del beskriver i særdeles 

detaljeret form  

• HVAD der i RETTE TID skal foretages,  

• HVORNÅR dette skal ske samt  

• HVEM der igangsætter og fuldfører aktiviteten.  

 

Vi kan allerede nu afsløre, at vi byder det nye tennis-år velkommen i form af 

 

På de nye helårsbaner 

Søndag den 15. januar 2023 

(om vejrguden ZEUS tillader ……) 

Bestyrelsen 

September 2022 


